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Els esplais en directe
Aquesta secció vol obrir una finestra a la participació de tots els esplais 
per a que ens mostrin i ens expliquin els actes que organitzen, les sortides, 
les celebracions... i tot el que creguin interessant. 

Així que ja ho sabeu: si voleu explicar-nos què feu a la vostra entitat, 
envieu-nos una fotografia i un text breu a diari@esplai.org.
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Taller de reciclatge
L’esplai Endinsa’t va organitzar un matí de reciclatge el 
dissabte 29 de gener. Van crear meduses, instruments... 
un munt de manualitats molt imaginatives tot fet amb 
material reciclat. L’activitat va ser possible gràcies al 
projecte “Obrim espais de participació” de la Federació 
Catalana de l’Esplai.  

Carnavals del món 
El 6 de març l’esplai Espurnes va celebrar la festa de 
Carnestoltes. Enguany, van prendre com a referència els 
diferents carnavals del món. L’ambientació la van fer amb 
els models de  Venècia, Bèlgica, França, etc.  El resultat 
va ser una festa plena de colors on tot el poble va poder 
gaudir de diferents cucanyes i ball per a tothom.

Les reines del Carnaval
El 3 de març al barri de Camps Blancs van celebrar un 
Carnestoltes molt comunitari. Més de 400 persones entre 
les quals 160 nens i nenes de l’esplai Eixida que van 
ballar, berenar i passar-ho d’allò més bé amb el grup de 
percussió Batukat de l’ala. Aquí es veuen les mares, les 
reines del Carnaval.

Assaig general de Carnaval
A l’esplai Tricicle de Sant Joan Despí han gaudit d’allò 
més fent la preparació del Carnaval, amb un eix d’ani-
mació ben exòtic: Bollywood. A mitjan de febrer ja 
estaven fent assaig general, compartint una estona di-
vertida i instructiva. Petits, mitjans, joves i families van 
dansar plegats anticipant la participació a la Rua.

2n premi del Carnaval 
El Club d’Esplai Diversitat Lúdica va participar en la 
rua de Carnaval. Aquest any amb un dels personatges més 
coneguts pels més petits; en Pinotxo, amb dues compar-
ses (infantil i adults) amb un total de 210 persones. Sota 
el lema Una caixa de joguines, un món d’il·lusió l’es-
plai es va portar el 2n premi en la categoria infantil.

40 anys de Mowgli
“Mowgli, quaranta anys compartint camins” és l’eslògan que 
l’esplai de Cornellà ha triat per commemorar el seu qua-
rantè aniversari. L’entitat ha preparat un seguit d’activitats 
durant tot l’any per celebrar-ho. Van presentar-ho al Castell 
de Cornellà a mitjan febrer. Després, la rua de carnestoltes i 
una xerrada sobre el paper de l’educació en el lleure. 

Visitant la Sagrada Família
Després del Papa, l’esplai Comkedem no podia faltar 
a la Sagrada Família, així que dit i fet, han visitat una 
de les obres més famoses de Gaudí. Amb l’ajuda de 
les audioguies es pot dir que van quedar ben servits 
d’informació i, fins i tot, alguns van acabar empatxats. 
També van visitar el Museu. 

Hort urbà a la terrassa
Gràcies a l’empresa SAP, que ha col·laborat amb l’esplai 
Pubilla Cases-Can-Vidalet, han construït molt ràpida-
ment un hort urbà a la terrassa. Han conreat pastanagues, 
enciams, cebes i alls. Cada dia un dels Indi en tenia cura 
regant i arreglant desperfectes. Entre tots han aconseguit 
fer els tallers de cuina més saludables que mai.

Distribució de caixes-niu 
El 12 de febrer l’esplai Campiquipugui va fer l’excursió 
trimestral d’un dia que organitza amb l’Associació medi-
ambiental la Sínia. Van aprendre com s’anellen els ocells 
i van distribuir caixes-niu. Des de la Federació van anar 
a donar els premis del concurs DUDI en la categoria de 
mitjans i mitjanes.

Récord de donacions de sang!
El grup de joves i part del grup de grans de l’Esplai de 
Ca l’Oliverar han participat en el projecte d’APS del 
Banc de Sang. Els participants s’han involucrat molt en 
el projecte des del principi, per això la campanya del 5 
de febrer va ser la de més donacions de Roda de Berà,
amb 69 donants.

Contes per la Igualtat
El Centre d’Esplai El Nus va organitzar el 19 de març 
els “Contes per la Igualtat”, on  monitors i monitores, fa-
mílies i veïns/es de Sant Joan Despí, van explicar contes 
amb temàtica no sexista.  Va ser a la casa màgica de la 
ciutat, Can Negre i de la mà de la Fada Menta, en una 
tarda especial que van tancar amb una  xocolatada.

Dones afectades de Paràlisi Cerebral
Dins l’acte inaugural de la IV Mostra de Capacitats de 
Dones afectades de Paràlisis Cerebral a l’Alberg CEN-
TRE ESPLAI, que va organitzar la Fundació Catalana 
per a la Paràlisi Cerebral, els infants de l’Esplai de Sant 
Cosme van compartir una estona pintant amb adaptacions, 
com el licorni, i veient altres formes d’expressió.


